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BEKERFINALES
IN DIT NUMMER:

Op zaterdag 11 april speelden onze E en B jeugd de finale van de beker. De wedstrijden vonden plaats in Schiervelde.
De E-jeugd nam het op tegen Tielt. Tielt
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werd zonder punten- en setverlies kampioen in de Provinciale reeks. Onze
meisjes (zonder Laure die op vakantie
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was) speelden een sterke wedstrijd.
Toch moesten zij met 1-3 het onderspit
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delven.
Op 1 mei kan er revanche genomen
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worden in de Supercup. Dan spelen ze opnieuw tegen Tielt.
Bovendien mogen onze meisjes deelnemen aan de Provinciale Eindrondes in Oud-
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Turnhout (hoogstwaarschijnlijk 10 mei).
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De B-jeugd kon aan hun afscheidne-
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mende trainer Guy geen beker schenken. Tegen het veel sterkere Avelgem
werd met 0-3 verloren.

TOCH PROFICIAT AAN IEDEREEN !!!

PROVINCIALE EINDRONDES D-JEUGD
Onze 2 kampioenen D Regionaal B en D Regionaal D nemen het op 1 mei in
Torhout op tegen de kampioenen van de andere reeksen.
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EINDE VAN ATC 1 IN DIVISIE
Zoals bekend hebben er zich dit jaar enkele problemen gesteld. Deze problemen waren zowel van sportieve, financiële als van organisatorische aard. Veel van deze problemen komen op één of enkele van de
bestuursleden hun schouders terecht.
Wij willen vooreerst wel benadrukken dat de beslissingen die door het bestuur genomen worden, steeds
een gevolg zijn van een zoeken naar oplossingen en het proberen om op langere termijn het beste te
bekomen voor de speelsters, trainers, kortom de ganse vereniging. Vervolgens willen wij ook melden
dat de genomen beslissing steeds in unanimiteit genomen wordt, en dus in geen enkel opzicht een beslissing is van één of enkele bestuursleden.
Deze mensen proberen, op vrijwillige basis, om op deze problemen een zo goed mogelijke oplossing te
vinden. Het hierin nemen van een beslissing heeft altijd zijn gevolgen, en zal door de ene partij als positief ervaren worden, door de andere als negatief…. En achteraf is het meestal heel wat gemakkelijker
om te oordelen.
Het is dan ook met heel wat gemengde gevoelens dat wij, als bestuur, de volgende beslissing genomen
hebben :
Tijdens het seizoen 2009-2010 zullen we niet meer aantreden met een team in eerste divisie,
en dit na het evalueren van de situatie op vandaag op sportief, financieel en organisatorisch
vlak. Deze beslissing mochten we niet meer verder voor ons uitschuiven, om aan alle speelsters toe te laten de nodige stappen te kunnen ondernemen in het zoeken van een oplossing
voor hun eigen situatie naar volgend seizoen toe. Vanaf het seizoen 2009-2010 kunnen we
dan op alle vlakken weer proberen te bouwen aan de toekomst van onze club.
De mensen die onze club hierdoor verlaten bedanken wij voor de samenwerking en we steunen hen ten
volle in hun beslissing naar volgend seizoen toe. Wij hebben steeds geprobeerd om iedereen op een
warme en correcte manier te benaderen, en we hopen dat we de rest van het seizoen ook op een correcte manier kunnen afhandelen.
Voor de speelsters die toch nog aan onze club willen verbonden blijven, kunnen wij in onderlinge afspraak een oplossing zoeken binnen ons team dat volgend jaar hoogstwaarschijnlijk in de eerste provinciale reeks zal aantreden.
Wij hopen hiermee een correcte beslissing genomen te hebben en wensen iedereen nog veel succes toe
in hun verdere volleybal loopbaan.

Het bestuur van damesvolley Wevelgem.

VERKOOP VAN SPORTMATERIAAL
Op zaterdag 25 april verkopen wij sportmateriaal (schoenen, truitjes, …) aan zeer democratische prijzen. Kom dus zeker op 25 april langs in de Schelp en dit vanaf 13u00 tot 17u00.
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NODIG IEMAND UIT : WEEK VAN DE SPORTCLUB
Van vrijdag 24 april tot en met donderdag 30 april vindt naar jaarlijkse gewoonte de week van de sportclub plaats. Ook wij willen onze club even in de kijker plaatsen. Iedereen die een zus, een buurmeisje,
een nichtje of een vriendinnetje heeft dat niet ouder is dan 10 jaar mag haar uitnodigen tot het bijwonen
van een echte volleytraining. Zo kunnen zij ook eens proeven van jullie favoriete sport.
De F’s (allerkleinsten tot en met 1e leerjaar) trainen op zondag 26/4 (Sporthal zwembad) van 10u00 11u15 en op woensdag 29/4 in De Schelp van 14u45 -16u00
De E’s (van 2e tot en met 5e leerjaar) trainen op vrijdag 24/4 van 16u00 - 17u30, op maandag 27/4
van 17u30 - 19u30, op woensdag 29/4 van 13u30 -15u00 in de Schelp.
Meer info en inschrijvingen bij jeugdcoördinator Bruno Stragier (0476 / 41 29 77)
De trainingen gebeuren onder deskundige begeleiding. IEDEREEN WELKOM….

FUN TORNOOI
Inschrijvingen voor het FUN-tornooi op 17 mei kunnen gebeuren bij Bruno :
stragierbruno@hotmail.com

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Op zaterdag 2 mei ontvangen wij in “De Schelp” en in “De
Vlasschaard” maar liefst 28 ploegen. Daarom vragen wij ook
uw hulp.
WIE KAN ER OP ZATERDAG 2 MEI EEN HANDJE HELPEN ?
Alle hulp is welkom, hoe klein ze ook is.
Laat iets weten op stragierbruno@hotmail.com

AGENDA
25 APRIL

VERKOOP VOLLEYKLEDING

24-30 APRIL

WEEK V/D SPORTCLUB E & F JEUGD

1 MEI

SUPERCUP E-JEUGD + EINDRONDES D-JEUGD TORHOUT

2 MEI

PROVINCIALE EINDRONDES SENIOREN

17 MEI

FUNTORNOOI MET BEENHESP

25 SEPTEMBER

WIJNPROEFAVOND TVV VOLLEY WEVELGEM

20 NOVEMBER

KAAS –EN WIJNAVOND

ALLE ACTUELE INFO, WEDSTRIJDVERSLAGEN EN FOTO’S: WWW.VOLLEYWEVELGEM.BE

